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Mindig öröm a színházszeretőknek, ha
szakkönyv jelenik meg. Mostanában különösen,
hiszen értékes mű alig-alig kerül
a könyvesboltokba, színházi kötet még
úgy sem. Most rövid egymásutánban három
olyan könyvet vehetett kézbe az olvasó,
amely színháztörténetünk valamely korszakáról
ad hol objektív, hol szubjektív képet.

Sopianae színpadain

P. Müller Péter arra vállalkozott, hogy pécsi lakos
lévén, városa színházi életének krónikása lesz.
Eddig ebben nincs semmi különös, hiszen szá-
mos más város kulturális újságírója is ezt teszi,
csak nem jut eszébe, vagy nincs rá lehetősége,
hogy színházi tárgyú írásait kötetbe gyűjtse. P.
Müller esetében azonban némileg másról van
szó. Pécsett ugyanis sajátos színházi helyzet
alakult ki. A vidéki városok közül egyedül itt mű-
ködik három különböző profilú, s mára már lé-
nyegében profi vagy félhivatásos státusú szín-
ház. P. Müller kritikusi pályája kezdetétől - ami-
kor még csupán a pécsi Nemzeti számított „szín-
háznak" - egységben szemlélte ezeket s ezek
művészi teljesítményét. Az 1983-tól 1990-ig ter-
jedő időszak ötvenöt előadásáról ír, vegyesen a
Nemzeti, a Harmadik (korábbi nevén: Nyitott
Színpad) és a Nyári Színház (vagy Egyetemi
Színpad, jelenleg Kisszínház) produkcióiról. Bár
csak pécsi előadások kritikái szerepelnek a kö-
tetben, mégsem válik provinciálissá az összha-
tás, mivel a szerző nemcsak városának színházi
életét ismeri, hanem tágabb összefüggések is-
meretében alakítja ki álláspontját a vizsgált elő-
adásokról, másrészt elemzési módszere eleve
kizárja a beszűkülés veszélyét. Kritikáiban az az
elv vezérli, amelyet az utószóban önmaga szá-
mára is így fogalmazott meg: „A színműbírálatok
célja és feladata kétlényegű: felmutatni az egyedi
színpadi művekben az általános jegyeket, és az
általános vonatkozások megjelenésében
megmutatni az egyediséget." Bírálatainak kö-
zéppontjában az írott mű áll, ami nem azt
jelenti, hogy kritikáiban csak mellékesen esik
szó magáról a színpadi produkcióról. A drámát
és a színjátékot egységben látja és láttatja, s
egy-egy előadásban, annak rendezői értelme-
zésében mindig azt keresi, ami a művet a mához
köti.

A kötet a nyolcvanas évek színháztörténeté-
nek egy szelete; nemcsak egy város színházi
élete, illetve három színház arculata rajzolódik ki
benne, hanem rendezői pályaíveket is felvázol.
Szegvári Menyhértét, Vas Zoltán Ivánét a Nem-
zetiből, illetve Vincze Jánosét, a Harmadik Szín-
ház és Bagossy Lászlóét, a Kisszínház művé-

szeti vezetőjéét. Nem minden előadásról ír, sze-
lekciója egyben értékítélet is, az általa modern-
nek tartott szemlélet képviselőinek minden pécsi
rendezését méltatja (Szőke István, Csiszár Imre,
Jordán Tamás), míg másokról, akik évadonként
több produkciót is jegyeztek, alig emlékezik meg.
Tárgyilagossága, szigorúsága mögött mindig ér-
ződik színházszeretete is, s talán ez is magya-
rázza, hogy olykor engedékenyebbnek, elné-
zőbbnek mutatkozik, különösen azokkal a színé-
szekkel szemben, akiket nagyra becsül, akiket
szeret (Kulka János, Sipos László, Sólyom Kati,
Vári Éva, Füsti Molnár Éva, Töreky Zsuzsa, Uj-
váry Zoltán stb.).

A kötet dokumentumjellegét erősíti a nyolcva-
nas évek évadonkénti bontásban megadott
pécsi repertoárja, a névmutató és a fotóillusztrá-
ciók.

Pannónia Könyvek, Pécs, 1992

Nézőtéri napló

A nyolcvanas évek krónikája ez a kötet is, amely
Dusza István kritikáit és színészportréit tartal-
mazza. A helyszín azonban egészen más: a
Felvidék. A pozsonyi Új Szó kritikusa a
szlovákiai magyar színházak - komáromi
Magyar Területi Színház és a Kassai Thália -
előadásait szemlézi. Dusza napilapkritikus, s ez
nagymértékben meghatározza stílusát,
megszabja azt a terjedelmet, amelyben ki kell
fejtenie véleményét egy-egy produkcióról.
Dusza pontosan fogalmaz, lényegre törő, biztos
ítéletű. De a terjedelmi korlátokból is adódóan
véleményét nem fejt(het)i ki, emiatt gyakran úgy
tűnik, mintha csak ítélkezne s nem érvelne.
Mindehhez járul a gyakran ironikus stílus. Írásai
ugyan élvezetesek„ de nem mindig elég
árnyaltak, a színháziak néha talán bántónak is
érezhetik őket. Holott Dusza minden sorából a
színház iránti feltétlen szeretet és tisztelet sugár-
zik, s különösen a színészekről írt portréi, a velük
készített beszélgetései tanúskodnak arról: szá-
mára a színház legfontosabb tényezője a szí-
nész. Ennek nem mond ellent az, hogy az elő-
adások igazi alkotóművészének a rendezőt tart-
ja. Éppen ezért szemrehányásainak célpontjai
elsősorban a rendezők. Bírálatai mindig elő-
adás-centrikusak, azt keresi a produkciókban,
hogy mit olvasott ki a művekből a rendező, s ezt
hogyan tudta a színpad nyelvén megfogalmazni.
Éles szemmel látja meg azokat a pontokat, ahol
nincs összhangban a szándék és a megvalósult
előadás. Nem pepecsel irodalom- és drámatör-
téneti tények boncolgatásával, hanem kíméletle-
nül kivesézi a rendezői, színészi, tervezői megol-
dásokat. Jó ismerője a magas színvonalú cseh
színháznak és a legjobb szlovák színházi törek-

véseknek, nem kevésbé a legfontosabb világ-
színházi tendenciáknak, így ítéleteiben igényes
követelményszint fogalmazódik meg. Nem ta-
gadja azokat a sajátos színházi feladatokat,
amelyek teljesítése a kisebbségi helyzetből
adódik, de nem fogadja el ezeket mentségül a
színvonaltalanságra, az igénytelenségre.
Makacsul és következetesen harcol az értékek
érvényesüléséért, azért, hogy a magyar
színházak úgy szolgálják az anyanyelv, a
magyar kultúra védelmét és terjesztését, hogy
közben soha ne felejtsék el: a szó nem elég,
komplett színházi élménynek kell megszületnie
ahhoz, hogy a teát-rum betöltse hivatását.
Azért hadakozik, hogy művészi színvonal
tekintetében ne lehessen fenntartani azt a
megkülönböztetést, amely jelenleg a
kisebbségi helyzetű színházakat - jogosan
vagy jogtalanul - még megilleti.

A kötet első felében hetvenegy előadás kriti-
kája olvasható (harminchárom kassai, egy alkal-
mi zselici s a többi komáromi produkció), a máso-
dikban a szlovákiai magyar színjátszás néhány
meghatározó személyiségével vagy személyi-
ségéről készült írás (Gyurkovics Mihály, Dráfi
Mátyás, Ferenczy Anna, Szentpétery Aranka,
Lengyel Ferenc, Várady Béla, Kövesdy Szabó
Mária, Tóth László, Csendes László, Boráros
Imre, Petrécs Anna színészek, Konrád József
rendező, Platzner Tibor tervező). De figyel a
szerző a pályakezdőkre is: kis portrékban,
szerepelemzésekben igazolja vissza sikeres
kezdő lépéseiket (Skronka Tibor, Pőthe István,
Varsányi Mária, Varga Tibor, Kovács Ildikó), sőt
a Felvidéken döntő fontosságú versmondást is
figyelemmel kíséri, ennek tanúbizonysága a
Vass Ottó szavalóestjéről szóló beszámoló. A
cikkek magukon viselik annak a kornak a
lenyomatát, amelyben születtek; sok helyütt
csak sejtetni lehetett azt, amit jobb korokban ki
lehet mondani, gyakran metaforikusan kellett
fogalmaznia a kritikusnak, de azok, akik akkor
olvasták írásait, tudták, mi rejlik egy-egy utalás
mögött. Ma már ez az írás-mód is
kordokumentum-értékű. Mint ahogy az egész
kötet is az, hiszen így összefoglalva ez a
felvidéki színháztörténet egyik fontos forrás-
munkája lesz. Kár, hogy a naplószerkezet kissé
nehézkessé teszi a könyv használatát (sem a
tartalomjegyzékből, sem az alcímekből nem de-
rül ki, melyik előadásról van szó, sőt néha a cikk-
ből sem).
Kalligram Könyvkiadó Kft., Pozsony, 1992

Öt év a kétszázból

Egyetlen olyan magyar színtársulat van, amely
kétszáz éves, folyamatos múltra tekinthet
vissza: a kolozsvári. Enyedi Sándor e színház
két-száz éves történetéből talán a legkritikusabb
öt



SUMMARY

esztendő krónikáját állította össze és dokumen-
tálta: az 1944 -4 9 közötti időszakét.

A színháztörténeti tanulmány 1944 tavaszával
kezdődik, amikor még a kolozsvári Magyar
Nemzeti Színház teljes évadot fejezett be. Szep-
temberben már nem lehetett folytatni a szezont,
mert a front mára városhoz közeledett, s a
társulatot hamarosan Budapestre evakuálták. De
né-hány hetes szünet, a szovjet csapatok
bevonulása utána színház újrakezdte
működését. A történeti áttekintés az 1948/49-es
évad befejezésével zárul, amikor egyértelművé
vált a dogmatikus román kulturális irányítás
dominanciája. A két időpont között felvillant az
esély a színház művészi és strukturális
megújulására, ugyanakkor a külső és belső
körülmények következtében ez az esély egyre
irreálisabbá vált. Ennek a folyamat-nak a
krónikája a kötet.

Ez az öt év nemcsak a kolozsvári színház sor-
sának alakulásában volt döntő fontosságú, ha-
nem az egész erdélyi színjátszásban is. Hiszen
ebben az időszakban alakult ki a lényegében
máig érvényes színházi struktúra. Ennek követ-
keztében időlegesen vagy végleg megszűntek
színházak, s helyettük, akkor vagy később, má-
sok létesültek. 1945. augusztus 20-ra Bukarest-
be hívták a Magyar Népi Szövetség nevű szerve-
zet külöttségét, amelynek tagja volt a kolozsvári
igazgató, Janovics Jenő, a színház rendezője,
Gróf László és a művészeti kérdésekkel foglal-
kozó NPSZ-ügyosztály vezetője, Szentimrei Je-
nő is. A bukaresti tárgyalásokon a román és a
magyar fél megegyezett abban, hogy megszüle-
tik a marosvásárhelyi Székely Színház, állami
színház lesz a nagyváradi, s államilag támoga-
tott színházat kap Szatmár is (megszűnt viszont
az aradi és a temesvári színház). De nem szüle-
tett megállapodás a kolozsvári színházépület
használatáról, pontosabban hallgatólagosan
szentesíttetett az az elképzelés, miszerint a
Nemzeti Színház épülete a román társulaté, a
nyári játékhelynek épült Sétatéri Színház a ma-
gyaré lesz, s ez az állapot állandósult. Ez a fele-
más döntés nemcsak a magyar színház sorsát
határozta meg, hanem vele kezdődött az a
folyamat, melynek során a nemzetek és
nemzetiségek közötti, kezdetben a kultúrában és
a színházi életben is deklarált jogegyenlőség
fokozatosan és szisztematikusan
felszámolódott.

A vizsgált fél évtized szakadatlan harcban telt,
hogy a magyar színház ne veszítse el pozícióját.
De a küzdelem egyre reménytelenebb lett. Kez-
detben elsősorban a színház gazdasági alapjai-
nak megteremtéséért, a szó szoros értelmében
vett fennmaradásáért folyt a harc, majd amikor
az állami, illetve nemzeti színházak helyzete töb-

bé-kevésbé stabilizálódott, a műsorpolitikai, mű-
vészi önállóságért küzdöttek tovább.

E küzdelmes időszakban megváltozott a re-
pertoár, a színházi ügymenet, a játszási rend is.
A korszak elején nem volt ritkaság, hogy néhány
próbával mutattak be előadásokat, amelyek csu-
pán kétszer-háromszor voltak műsoron. Az
1945/46-os évadban például negyvenhárom be-
mutatót tartottak. Ilyen körülmények között alig-
ha lehetett igazán igényesen művészi munkáról
beszélni. Ez a gyakorlat az évek során
megváltozott; hosszabbak lettek a próbaidők, s
növekedtek az előadásszámok. (Az 1948-49-es
szezonban például „csak" tizenhat premier volt,
igaz, a magyar opera január elsejétől különvált a
prózai társulattól, így annak bemutatói nem sze-
repelnek a kimutatásban.) A korszak hivatalos
kultúrpolitikája által oly sokat bírált operettköz-
pontú műsorszerkezet átalakult, s nemcsak a
klasszikusok aránya nőtt meg, hanem - érte-
lemszerűen - a korszakra jellemző szovjet, illet-
ve népi demokratikus országokból származó
színműveké is. A színház sorsát nemcsak a ro-
mán politikai helyzet változásai befolyásolták,
hanem az intézményen belül zajló csetepaték, il-
letve a színházat körülvevő kritikai és szellemi
élet belső viharai is.

Enyedi Sándor érdeme, hogy ahol csak teheti,
mellőzi a kommentárokat, s kizárólag dokumen-
tumok alapján írja meg a kolozsvári színház tör-
ténetének e fejezetét, sőt a kolozsvárival párhu-
zamosan a marosvásárhelyi, a nagyváradi s a
többi időszakos vagy állandó társulat működését
is regisztrálja. A szövegben felhasznált idézetek
lelőhelyét, a fontosabb dokumentumok teljes
szövegét, a kolozsvári színház ötéves bemutató-
naptárát, a művészszemélyzet teljes névsorát s
a korszak legjelentősebb előadásainak fénykép-
dokumentumait függelékben közli a szerző.

A kötet nem könnyű olvasmány, hiszen a sok
dokumentum, korabeli újságcikk stílusa megle-
hetősen nehézkes, s ehhez a stílushoz némikép-
pen igazodik Enyedié is; mindazonáltal a mű nél-
külözhetetlen, összefoglaló jellegű forrásanyag a
színháztörténeti érdeklődésű olvasók számára -
mindazok számára, akiket érdekel a határokon
túli színházak múltja és jelene. Hiszen döb-
benetes, hogy mindaz, ami ebben az öt évben a
színház körül zajlott, milyen kísértetiesen vissza-
köszön a mai küzdelmekben is; mennyire hason-
lóak a mostani problémák az akkoriakhoz. Ettől a
felismeréstől lesz több is, más is ez a szigorúan
dokumentumkötet egy színháztörténeti tanul-
mánynál.

This year the Hungarian-speaking theatre in Ko-
lozsvár - the present-day Cluj in Rumania -
celebrates its 200th anniversary as the town
where professional Hungarian theatre can boast
of the longest uninterrupted presence. Thus we
devote our present number to Hungarian theatre
in its broadest sense, publishing essays and re-
views on both past and present, history and topi-
cality, including manifestations by Hungarian
ethnic minorities in various neighbouring coun-
tries and the home country itself.

The reader may learn about a turbulent
Vienna tour of the Kolozsvár company (by
Adrienne Darvay Nagy), the controversial acting
experience of our great poet János Arany (by
Árpád Páll), a study by Mátyás Varsa on acting
theories past and present, a passionate speech
by György Harag, a great Hungarian director in
Transylvania, deceased some years sgo, some
interesting letters of the regretted Transylvanian
playwright János Székely, published by Tamás
Tarján, interviews made by László Bérczes with
Miklós Tompa, the great old man of Hungarian-
speaking theatre in Transylvania and with lead-
ing Transylvanian actor Alajos Ács.

In our review column we publish István
Nánay's, László Gerold's and Ildikó Lökös's ac-
counts on Hungarian productions in Rumania,
Slovakia and Serbia, while Judit Katalin Magyar
and László Zappe give their opinion on plays of
Transylvanian origin actually shown on Buda-
pest stages. There are also two reviews on other
Budapest productions: Judit Szántó writes of
Molnár's The Guardsman and Katalin Budai of
István Eörsi's The Victim.

In his book review István Nánay introduces
some recent publications on comprehensive
Hungarian theatre history.

The compilation is completed by two large-
scale photographic presentations of Hungarian-
speaking theatre in respectively Transylvania
(Rumania) and the Highlands (Slovakia).

Finally we publish an account by László
Bérczes on the exhibition of theatre-orientated
photos by Katalin Volcsánszky.

This month's playtext is An Ambitious Spiritby
László Márton - a work that won the prize of the
playwriting competition put up by the Hungarian
theatre of Kolozsvár.

Fotógaléria:
Volcsánszky Katalin: La maison du geométre
A Párizsban élő magyar fotóművésznőnek október-
ben kiállítása volta budapesti Francia intézetben le-
gújabb színházi felvételeiből. E kiállítás szűkített
anyaga a Szegedi Nemzeti Színházban is látható
volt. Galériánkban a Cosmos Kolej együttes előadá-
sának pillanatait rögzítő képeit közöljük.

Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1991


